
 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 
Sida 
1(44) 

Datum 
2021-05-06 

 
 

  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Ljusdalssalen, torsdagen den 6 maj 2021 klockan 08:30-14:45 

Beslutande Ledamöter 
Marit Holmstrand (S) ordförande  
Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande deltar digitalt 
Sören Görgård (C), 2:e vice ordförande deltar digitalt jäv § 89 
Laszló Gönczi (MP) tjg ersättare istället för Sören Görgård § 89 deltar digitalt 
Stina  Michelson (S) deltar digitalt 
Iréne Jonsson (S) § 75-92 deltar digitalt 
Ove Schönning (S) tjg ersättare istället för Irene Jonsson § 93-99 deltar digitalt 
Harald Noréus (L) deltar digitalt 
Solange Nordh (C) deltar digitalt  
Lars Molin (M) § 75-84 deltar digitalt 
Roger Kastman (KD) tjg ersättare istället för Lars Molin § 85-99 deltar digitalt 
Yvonne Oscarsson (V) deltar digitalt 
Jonny Mill (LB) deltar digitalt 
Lars G Eriksson (SD) tjg ers istället för Mats Markusson (SD) deltar digitalt 
 

 Ersättare 
Ove Schönning (S) § 75-92 deltar digitalt 
László Gönczi (MP) deltar digitalt 
Bertil Asplund (S) deltar digitalt 
Roger Kastman (KD) § 75-84 deltar digitalt 

Övriga deltagande Enhetschef Linnea Van Wagenen, § 84 deltar digitalt 
Fritidschef Torleif Bakke, § 86 
Biträdande kommunchef Mikael Björk 
Kommunchef Nicklas Bremefors 
Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare 

Utses att justera Sören Görgård (C) 

Justeringens plats och tid Digital justering, 2021-05-11 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 75-99 

 Karin Höglund   

 Ordförande 
   

 Marit Holmstrand   

 Justerare 
   

 Sören Görgård   
 
 
 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 
Sida 
2(44) 

Datum 
2021-05-06 

 
 

  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

 
 
ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2021-05-06 

Datum för anslags uppsättande 2021-05-12 

Datum för anslags nedtagande 20251-06-03 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 

Underskrift 
  

 Karin Höglund  



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 
Sida 
3(44) 

Datum 
2021-05-06 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
§ 75 Dnr 00011/2021 

Information från kommunchefen 2021 ................................................................. 5 
§ 76 Dnr 00004/2021 

Månadsuppföljning mars 2021 ............................................................................ 7 
§ 77 Dnr 00136/2019 

Riktlinjer månadsuppföljning ............................................................................... 8 
§ 78 Dnr 00435/2020 

Budget 2022, ELP 2023-2024 för kommunstyrelseförvaltningen ....................... 10 
§ 79 Dnr 00427/2020 

Revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning Ljusdals kommun 
2020 - Återremitterat ärende ............................................................................. 12 

§ 80 Dnr 00083/2020 
Avtal med Mittia AB ........................................................................................... 14 

§ 81 Dnr 00127/2021 
Årsredovisning Inköp Gävleborg 2020 .............................................................. 16 

§ 82 Dnr 00010/2021 
Extra stöd till föreningar 2021 ............................................................................ 17 

§ 83 Dnr 00012/2020 
Stöd till det lokala näringslivet med anledning av pandemin .............................. 19 

§ 84 Dnr 00018/2020 
Verksamhetsplan 2021 ..................................................................................... 22 

§ 85 Dnr 00026/2021 
Transportinfrastrukturplanering perioden 2022-2033 och 2022-2037 ................ 23 

§ 86 Dnr 00345/2018 
Försäljning av Kajvall - information .................................................................... 24 

§ 87 Dnr 00094/2020 
Delegation av föreskriftsrätt om förbud mot att vistas på särskilt 
angivna platser.................................................................................................. 25 

§ 88 Dnr 00430/2020 
Verksamhetsberättelse 2020 för Olof Erikssons i Rångstra 
Gåvomedelsfond ............................................................................................... 27 

§ 89 Dnr 00074/2021 
Ansökningar om bygdemedel vindkraft Sörbyparken 2021 ................................ 28 

§ 90 Dnr 00073/2021 
Ansökningar om bygdemedel vindkraft Våsberget 2021 .................................... 30 

§ 91 Dnr 00023/2021 
Ansökningar om bygdemedel vindkraft Högkölen 2021 ..................................... 31 

§ 92 Dnr 00439/2020 
Tillfällig revidering av varuförsörjningsplan ........................................................ 32 

§ 93 Dnr 00510/2017 
Motion från Markus Evensson (S) om professionell skjutbana i 
kommunen. Svar ............................................................................................... 33 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 
Sida 
4(44) 

Datum 
2021-05-06 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 94 Dnr 00540/2017 
Motion från Markus Evensson (S) om sportbur på Östernäs. Svar .................... 36 

§ 95 Dnr 00581/2018 
Medborgarförslag gällande återvinning av förpackningar och tidningar 
inom hemtjänsten. Svar .................................................................................... 38 

§ 96 Dnr 00259/2019 
Medborgarförslag med önskemål om kommunens agerande gällande 
kraftledning mellan Nordsjö och Nor längs Kalvsjöns östra strand. 
Svar .................................................................................................................. 40 

§ 97 Dnr 00005/2021 
Delegeringsbeslut 2021 .................................................................................... 42 

§ 98 Dnr 00566/2018 
Firmatecknare enligt § 27 i reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnderna i Ljusdals kommun 2019-2022 ........................................................ 43 

§ 99 Dnr 00143/2021 
Fyllnadsval av ledamot och ordförande i kommunstyrelsens 
arbetsutskott tillika personalutskott och budgetberedning efter Markus 
Evensson (S) .................................................................................................... 44 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 
Sida 
5(44) 

Datum 
2021-05-06 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 75 Dnr 00011/2021  

Information från kommunchefen 2021 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 
 

• Östernäs – Detaljplanerna överklagade. Arbete pågår i styrgrupp och 
arbetsgrupper. Fokus är att ha process, material och 
utvärderingsverktyg klart att gå ut med när detaljplanerna vinner laga 
kraft.   

 
• Timmerterminal – Detaljplanearbete pågår. 

 
• Näringslivsarbete – möten med företagare från olika branscher, var 

14:e dag sedan mars 2020, om hur pandemin påverkar dem.  
 

• Covid-19 – fortsatt hög smittspridning. De senaste sju dagarna har 88 
positiva provsvar tagits i Ljusdal. Fas 4 vaccination släpps idag. 
Förvaltningarna har grönt läge, betyder att det inte är någon direkt 
påverkan på förvaltningarna.  

 
• Hälsingerådet – information från workshop som hölls den 3/5 med 

fokus Hälsingerådets arbete framåt och varumärket Hälsingland. 
Förstudie pågår vad gäller varumärket Hälsingland. Gemensamma 
projekt gällande lön, ekonomisystem och digitalt slutarkiv pågår.  

 
Lars Molin (M) ställer en fråga om hur kommunstyrelsen ska arbeta med 
näringslivsfrågorna. Solange Nordh (C) och Yvonne Oscarsson (V) ställer 
frågor om pressens deltagande i kommunstyrelsens sammanträden. Jonny 
Mill (LB) ställer en fråga om bygglov för fisk- och tomatodlingen. 
Kommunchefen svarar på frågorna.     
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 28 april 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 76 Dnr 00004/2021  

Månadsuppföljning mars 2021 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1. Månadsuppföljningen per mars 2021 godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar.  
 
Månadsuppföljningen visar ett positivt resultat om 24,2 miljoner kronor 
vilket är betydligt bättre än budgeterat. Ett resultat som inte kommer att 
hållas året ut enligt kommunchefen eftersom kommunen bl a inte längre får 
ersättning för sjuklönekostnaderna, att omsorgsförvaltningen nu får betala 
skyddsutrustning själva och att många verksamheter ännu inte startat upp 
fullt ut. 

Beslutsunderlag 

Presentation månadsuppföljning mars månad 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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§ 77 Dnr 00136/2019  

Riktlinjer månadsuppföljning 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1.  Ärendet återremitteras till arbetsutskottet för översyn av texterna i 
 riktlinjerna.  

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjer för månadsuppföljningar har tagits fram. Kommunstyrelsen 
beslutade 12 april 2021, § 50 att återremittera förslag till riktlinjer till 
arbetsutskottet som den 20 april, § 58 enades om ett reviderat förslag. Detta 
förslag behandlas idag av kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Reviderat förslag till riktlinjer 
Arbetsutskottets protokoll 20 april 2021, § 58 
Kommunstyrelsens protokoll 12 april 2021, § 50 

Yrkanden 

Lena Svahn (MP): Riktlinjerna antas.  
 
Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V) och Sören Görgård (C): Ärendet ska 
återremitteras till arbetsutskottet för översyn av texterna i riktlinjerna. 
 
Lars Molin (M): Kommunstyrelsens ledamöter ska månaden efter redovis-
ningsmånaden få de aktuella siffrorna/resultaten från nämnderna för att 
sedan påföljande månad få kommentarer/analyser. Analyserna ska innehålla 
en bedömning om förväntat årsresultat förändras eller inte.  
 
Irene Jonsson (S): Avslag på återremissyrkandet. 
 
Sören Görgård (C): En utvärdering ska göras efter år 2021. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår 
detta. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för att avslå återremissyrkandet, Nej-röst för att bifalla 
återremissyrkandet.  

Omröstningsresultat 

Med 7 Nej-röster mot 3 Ja-röster, 1 avstår från att rösta, har 
kommunstyrelsen beslutat bifalla återremissyrkandet. 
 
Harald Noréus (L), Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Lars Molin (M), 
Yvonne Oscarsson (V), Jonny Mill (LB) och Lars G Eriksson (SD) röstar 
Nej. 
 
Marit Holmstrand (S), Stina Michelson (S) och Irene Jonsson (S) röstar Ja. 
 
Lena Svahn (MP) avstår från att rösta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 78 Dnr 00435/2020  

Budget 2022, ELP 2023-2024 för kommunstyrelse-
förvaltningen 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1. Föreslagen budgetram och investeringsbudget för 2022 samt ekonomisk 
 långsiktig plan (ELP) för 2023-2024 godkänns.          

Sammanfattning av ärendet 

Samtliga nämnder ska utifrån kommunens ”Plan för budget och uppföljning” 
(KF §40/41) fatta beslut under april månad avseende nämndens budget-
förslag och överlämna budgetförslaget till kommunfullmäktige.  
 
Utgångspunkten för nämndens arbete är rådande ELP, ekonomisk 
långtidsplan, för budgetperioden, ekonomiskt utfall föregående år, 
måluppfyllelse samt identifierade behov för budgetperioden.  
 
Föreslagen nivå på budgetram bygger på att kommunstyrelsen successivt 
kommer att upparbeta sina kostnader under 2021 utifrån redan beslutad 
budget, ekonomiska konsekvenser av politiska beslut, omvärldsfaktorer, 
förändrade förutsättningar samt identifierade behov och önskemål. 
 
Biträdande kommunchef Mikael Björk informerar.          

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 20 april 2021, § 54 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 14 april 2021 

Yrkanden 

Lars Molin (M), Lena Svahn (MP) och Yvonne Oscarsson (V): Föreslagen 
budgetram och investeringsbudget för 2022 samt ekonomisk långsiktig plan 
(ELP) för 2023-2024 godkänns.     

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Akt 
Budgetberedningen 
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§ 79 Dnr 00427/2020  

Revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning 
Ljusdals kommun 2020 - Återremitterat ärende 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1. Förslag till svar på revisionsrapporten godkänns. 
 
2. Svaret skickas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1, Svaret på revisionsrapporten godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ljusdals kommun har PwC 
granskat ekonomistyrningen i Ljusdals kommun och presenterat flertalet 
rekommendationer varvid revisionen önskar att kommunstyrelsen inkommer 
med ett skriftligt svar. 
 
Vid fullmäktiges sammanträde i december 2020 beslutades att 
kommunstyrelsens svar till revisionen ska innehålla en tydlig handlingsplan 
som anger vad som ska göras, när det ska vara klart och eventuella kostnader 
rörande de punkter som revisionen tar upp på sidan 26 i sin rapport (dnr 
427/2020). 
 
Kommunstyrelsen har två roller i detta arbete; 
- dels utgör styrelsen en egen nämnd och ska bereda ett svar avseende de 
delar som berör styrelsens eget verksamhetsområde samt att genom sin 
uppsiktsplikt och dess funktion som beredande organ inför kommunfull-
mäktige bereda ett svar avseende de rekommendationer som berör övriga 
nämnder.  
 
Övriga berörda nämnder har svarat på revisionsrapporten och deras svar 
bifogas handlingarna.  
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 20 april 2021, § 55 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 14 april 2021 
Handlingsplan Ekonomistyrning 14 april 2021 
Kommunstyrelsens kommentarer 14 april 2021 
Kommunstyrelsens protokoll 4 mars 2021 § 31 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 mars 2021 
Utbildningsnämndens protokoll 25 februari 2021, § 16 
Omsorgsnämndens protokoll 24 februari 2021, § 26 
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 23 februari 2021, § 38 

Yrkanden 

Lena Svahn (MP) och Stina Michelson (S): Förslag till svar på 
revisionsrapporten godkänns.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 80 Dnr 00083/2020  

Avtal med Mittia AB 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1. Förslag till avtal godkänns. 
 
2. Kommunchefen uppdras att teckna avtal med Mittia AB.    

Sammanfattning av ärendet 

   Vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 mars 2021 presenterade 
Mittia AB:s vd en bakgrundsbeskrivning av Mittiamässans utveckling sedan 
start och det samarbete som varit mellan Ljusdals kommun och Mittia AB. 
Vidare fick kommunstyrelsen ta del av företagets utvecklingsplaner och dess 
positiva effekter för besöksnäringen och näringslivet i stort i vår kommun. 
 
Det tidigare avtalet mellan Ljusdals kommun och Mittia AB sades upp av 
fastighetschefen 30 september 2020 då avtalet i stort handlade om att 
förvalta och utveckla Folkparken vilket kommunen bedömde att de kunde 
göra själva, däremot förelåg det ett stort intresse för kommunen att vidare-
utveckla samarbetet med Mittia AB i syfte att bibehålla de positiva effekter 
mässorna har för det lokala näringslivet samt potentialen att stärka mark-
nadsföringen av Ljusdals kommun. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 20 april 2021, § 56 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 15 april 2021 
Avtalsförslag 15 april 2021 
Presentation Mittia AB 
Kommunstyrelsens protokoll 17 mars 2021, § 44 
Arbetsutskottets protokoll 16 februari 2021, § 15 

Yrkanden 

Lena Svahn (MP), Sören Görgård (C) och Yvonne Oscarsson (V): Bifall till 
arbetsutskottets förslag.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunchefen för verkställande 
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§ 81 Dnr 00127/2021  

Årsredovisning Inköp Gävleborg 2020 

Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Ljusdals kommun tillstyrker att årsredovisningen för kommunalförbundet 
 Inköp Gävleborg 2020 godkänns och att direktionens ledamöter beviljas 
 ansvarsfrihet.  

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning 2020 för Inköp Gävleborg överlämnas för vidare beredning.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 20 april 2021, § 61 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 14 april 2021 
Revisionsberättelse bokslut 2020, 22 mars 2021 
Årsredovisning 17 mars 2021 
Framställning till medlemskommunerna 17 mars 2021 

Yrkanden 

Lars Molin (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 82 Dnr 00010/2021  

Extra stöd till föreningar 2021 

Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Samhällsservicenämnden beviljas ett anslag om 1 030 000 kronor för 
 extra stöd till föreningar på grund av den rådande coronapandemins 
 restriktioner, rekommendationer och regler.  
 
2.  Medel tas ur kommunens rörelsekapital.  

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån den svåra ekonomiska situation som drabbar föreningarna i Ljusdals 
kommun till följd av pandemin äskar samhällsservicenämnden medel hos 
kommunstyrelsen om 1,03 miljoner kronor för extra stöd till föreningar. 
Stödet innebär inte möjlighet till full kompensation för driftkostnader till 
föreningar utan är tänkt att täcka delar av de fasta kostnaderna, eventuella 
merkostnader och inkomstbortfall kopplade till den rådande pandemin.  
 
Stödet delas upp i tre delar:  

• Ena delen är till föreningar som äger fastigheter eller anläggningar 
och får drift- och underhållsbidrag från kommunen.  

• Den andra delen riktar sig till föreningar som har fasta kostnader eller 
merkostnader men som inte äger egna fastigheter/anläggningar.  

• Den tredje delen gäller föreningar som hyr Ljusdals kommuns lokaler 
och anläggningar och får en subventionerad hyreskostnad. 

 
Medlen fördelas enligt nedan: 

• Utökat drift- och underhållsstöd - 595 000 kronor. 
• Extra stöd till kultur-, fritids- eller idrottsföreningar - 175 000 kronor. 
• Utökad subvention för hall- och planhyror - 260 000 kronor.  
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 20 april 2021, § 53 
Samhällsservicenämndens protokoll 14 april 2021, § 64 
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 8 mars 2021 
Bilagor 1-3, 8 mars 2021 

Yrkanden 

Irene Jonsson (S), Solange Nordh (C), Lars Molin (M), Lena Svahn (MP), 
Sören Görgård (C), Jonny Mill (LB), Yvonne Oscarsson (V), Harald Noréus 
(L) och Lars G Eriksson (SD): Bifall till samhällsservicenämndens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 83 Dnr 00012/2020  

Stöd till det lokala näringslivet med anledning av 
pandemin 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1. Gåva i form av digitalt presentkort på 500 kronor per anställd i Ljusdals 
 kommun ska ges för att stödja det lokala näringslivet. 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  1 000 000 kronor tas ur kommunens rörelsekapital för att finansiera 
 kommunstyrelsens beslut att stötta det lokala näringslivet. 

Sammanfattning av ärendet 

För att stödja det lokala näringslivet föreslås att anställda i Ljusdals kommun 
får en sommargåva om 500 kronor per anställd. En sommargåva till de 
anställda är samtidigt ett bra sätt för kommunen som arbetsgivare att visa sin 
uppskattning för det arbete som utförts under en period med pandemi som 
varit påfrestande.   
 
För att hinna med att lämna ut presentkorten före sommarsemestern behöver 
beslut fattas av kommunstyrelsen och att finansieringen hänskjuts till 
kommunfullmäktige i ett senare beslut. 
 
I förslaget till beslut finns två alternativ med lite olika förutsättningar. För- 
och nackdelar listas med alternativen. I båda varianterna föreslås att 
kommunen arbetar tillsammans med Ljusdal i Centrum (LiC) då det finns en 
stor fördel att göra detta tillsammans med näringslivet. 
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Digitalt presentkort 
 
Fördelar 

• Företagen som ansluter sig kan ta emot presentkort från alla som har 
fått presentkort och ej enbart från kommunens personal. 
Skattelättnader för personalgåvor gör att många företag köper 
presentkort till personalen. 

• Pengarna finns kvar på kortet till pengarna är slut och kan därför 
användas  för köp hos flera företag. 

• Inga extra kostnader för kommunen då presentkorten laddas. Alla 
pengar går till gåvorna. 

• Inga förberedelser behövs då korten finns klara att använda  
  
Nackdelar 

• Kommunen behöver betala i förskott till LiC. Minst tre dagar innan 
korten ska laddas. 

• Företagen som vill ansluta sig ska göra ett aktivt val (kan också vara 
en fördel) och betala 700kr till LiC som gäller fram till årsskiftet. 
Därefter beslutar företaget om de vill fortsätta till ordinarie pris. 

  
Papperspresentkort 
 
Fördelar 

• Papperspresentkortet kan lösas in överallt. 
• Kommunen behöver inte betala laddning i förskott. 
• Ingen anslutningsavgift för företagen. 

  
Nackdelar 

• Kostnader tillkommer för kommunen för upptryckning av 
presentkort. Ca 20-30 Tkr. 

• Presentkortet måste tryckas med särskild utformning för att försvåra 
förfalskning. 

• Presentkortet kan enbart lösas in vid ett tillfälle eftersom det ej är 
tillåtet att lämna tillbaka växel.  

• Administration tillkommer för företagen som måste fakturera 
kommunen för inlösta presentkort. 

• Administration tillkommer för kommunen när inlösta presentkort 
behöver bockas av mot lista med anställda för att säkerställa att 
förfalskade presentkort ej är i omlopp. Kan också köpas av LiC  

• Känns gammalmodigt att gå tillbaka till pappersvariant då 
digitaliseringen gör stora framsteg nu. 
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Avslutningsvis kommer papperspresentkorten ge en ökad administrativ 
kostnad vilken är svår att beräkna samt en tryckkostnad. I finansierings-
förslaget har kommunchefen valt en avrundad summa om 1 miljon kronor 
som kommer att täcka båda alternativen även om pappersvarianten blir 
dyrare.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 28 april 2021 
Arbetsutskottets protokoll 20 april 2021, § 63 
Kommunstyrelsens protokoll 12 april 2021, § 53 
Tjänsteskrivelse 31 mars 2021 
Kommunstyrelsens protokoll 17 mars 2021, § 47 

Yrkanden 

Lena Svahn (MP), Yvonne Oscarsson (V), Sören Görgård (C), Lars Molin 
(M), Irene Jonsson (S), Harald Noréus (L) och Lars G Eriksson (SD): Gåva i 
form av digitalt presentkort på 500 kronor per anställd i Ljusdals kommun 
ska ges för att stödja det lokala näringslivet. 
 
1 000 000 kronor tas ur kommunens rörelsekapital för att finansiera 
kommunstyrelsens beslut att stötta det lokala näringslivet. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 84 Dnr 00018/2020  

Verksamhetsplan 2021 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet         

Sammanfattning av ärendet 

Samtliga nämnder har antagit sina verksamhetsplaner. De presenteras 
samlade av enhetschef Linnea Van Wagenen.            

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 20 april 2021, § 48 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 15 april 2021 
Samlad verksamhetsplan 14 april 2021 
Nämndernas antagna verksamhetsplaner 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta.  
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§ 85 Dnr 00026/2021  

Transportinfrastrukturplanering perioden 2022-2033 
och 2022-2037 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1.  Förslag till inspel godkänns och inges till Region Gävleborg. Väg 719 till 
 Fågelsjö ska läggas till i inspelet med en motivering.       

Sammanfattning av ärendet 

Region Gävleborg arbetar med framtagande av en ny regional plan för 
transportinfrastruktur. Planens syfte är att fastställa åtgärder som efter beslut 
i regionfullmäktige finansieras via länsplanen och utförs av Trafikverket. 
Åtgärderna skall i huvudsak vara sådana där staten är ägare av infrastruk-
turen. Processen innefattar dialog med och inspel från kommuner med flera 
gällande de åtgärder som ses som angelägna. Kommunstyrelseförvaltningen 
har tagit fram ett förslag till s k inspel.            

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 20 april  
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 13 april 2021 
Förslag till yttrande till Region Gävleborg 13 april 2021 
Skrivelse gällande prioriterad cykelväg i Järvsö 9 april 2021 

Yrkanden 

Yvonne Oscarsson (V), Sören Görgård (C) och Lena Svahn (MP): Väg 719 
till Fågelsjö ska läggas till i inspelet med en motivering.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att förslag till 
inspel godkänns och inges till Region Gävleborg. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering: Akt, ESHU för verkställande 
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§ 86 Dnr 00345/2018  

Försäljning av Kajvall - information 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1. Ärendet skickas på beredning inför ett försäljningsbeslut 27 maj.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 28 maj 2020 § 96 att anläggningen Kajvall ska 
säljas. Ärendet har varit uppe för beslut tidigare i arbetsutskottet, men drogs 
ur eftersom ytterligare en budgivare hade hört av sig. I nuläget finns två 
budgivare. 
 
Det har också bildats en Facebook-grupp som jobbar för att anläggningen 
ska vara kvar i kommunens regi. Gruppen vill driva anläggningen på ideell 
basis. 
 
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lena Svahn (MP) och 
samhällsservicenämndens ordförande Irene Jonsson (S) redogör för det möte 
de deltagit i tillsammans med representanter för Facebook-gruppen.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 20 april 2021, § 52 
Arbetsutskottets protokoll 16 februari 2021, § 13 
Budgivare 2 med bilagor 
Budgivare 1 
Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2020, § 96  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om ärendet kan skickas på beredning inför ett 
försäljningsbeslut 27 maj. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
KSAU 
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§ 87 Dnr 00094/2020  

Delegation av föreskriftsrätt om förbud mot att vistas 
på särskilt angivna platser 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1. Kontroll kring möjlighet till förlängd föreskriftsrätt ska göras med 
kommunjurist före kommunfullmäktiges beslut i ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Kommunstyrelsen ges rätt att till och med 31 augusti 2021, med stöd av 
 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att 
 förhindra spridning av sjukdomen covid-19, utfärda föreskrifter om 
 förbud att vistas på särskilt angivna platser. 
 
2. Föreskrift enligt p. 1 får endast gälla under två veckor, med möjlighet för 
 kommunstyrelsen att besluta att föreskriften ska förlängas en gång. 
  
3. Det område som föreskriften gäller för ska vara ett på karta angivet 
 begränsat område. 
 
4.  Beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande kommun-
 fullmäktige. 
 
5.  Om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger, ska kommunstyrelsen 
 besluta att en föreskrift enligt p. 1 ska upphävas i förtid. 
 
6. Innan föreskrift om begränsning utfärdas ska smittskyddsläkare samt 
 Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunstyrelsens 
 förslag.          

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner 
rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats 
eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns 
en påtaglig risk för trängsel. Kommunernas normgivningsmakt har utvidgas 
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genom ett nytt kapitel i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Bestämmelsen finns i 8 
kap 1 § förordningen. Föreskrifterna ska vara begränsade såväl geografiskt 
men även vad gäller tid för giltighet.  
 
Med fullmäktiges beslut ges kommunstyrelsen rätt, att i syfte att begränsa 
smittspridning av covid-19 och med stöd av begränsningsförordningen under 
en begränsad tid och till begränsad plats, förbjuda vistelse för allmänheten.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 21 april 2021 

Yrkanden 

Lena Svahn (MP) och Sören Görgård (C): Bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Ordföranden föreslår att kontakt tas med kommunjuristen kring möjlighet till 
förlängd föreskriftsrätt före kommunfullmäktiges beslut i ärendet. Ordföran-
den finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 
Sida 
27(44) 

Datum 
2021-05-06 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 88 Dnr 00430/2020  

Verksamhetsberättelse 2020 för Olof Erikssons i 
Rångstra Gåvomedelsfond 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1. Verksamhetsberättelsen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsberättelse och årsredovisning avseende år 2020 har upprättats 
och överlämnats till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Styrelsen hade under året tre sammanträden och har delat ut 13 688 kronor i 
bidrag till föreningar. 
 
Revisorn Jan Hedlund har upprättat revisionsberättelse där han bedömer att 
uppdraget har utförts enligt stadgarna, att verksamheten har skötts ändamåls-
enligt och från ekonomisk synpunkt på ett tillfredställande sätt samt att den 
interna kontrollen har varit tillräcklig.  

Beslutsunderlag 

Styrelsemöte 30 mars 2021, § 1 
Revisionsberättelse, 25 februari 2021 
Verksamhetsberättelse 23 februari 2021 
Årsredovisning 17 februari 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta .  
 
Beslutsexpediering 
Akt  
 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 
Sida 
28(44) 

Datum 
2021-05-06 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 89 Dnr 00074/2021  

Ansökningar om bygdemedel vindkraft Sörbyparken 
2021 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1. I enlighet med JärvsöRådets förslag fördelas bygdemedlen avseende 

Sörby vindkraftspark enligt följande: 
 
Bilda Mitt/Folkungar    24 960 kronor 
Harsa fastighetsägarförening    25 000 kronor 
Järvsö Allmänna Schacksällskap      5 000 kronor 
Järvsö-Sörby Viltområdesförening   20 000 kronor 
Järvsö hembygdsförening    25 000 kronor 
Järvsö Båtklubb       4 000 kronor 
Skästra Byaförening    10 000 kronor 
Järvsö Arena   100 000 kronor 
Järvsö hembygdsförening  150 000 kronor 
Järvsö fiskevårdsområdesförening 100 000 kronor 
Skogens bygdegårdsförening    20 000 kronor 
Upp på botten ek för    35 000 kronor 
Järvsö Jakt- och sportskytteklubb   50 000 kronor 
Järvsö Bollklubb     35 000 kronor 
 

Övriga ansökningar avslås.          

Sammanfattning av ärendet 

Ansökningstiden för ansökan om bygdemedel avseende Sörby 
vindkraftspark gick ut 2021-03-31. Totalt har 24 ansökningar inkommit. 
Ansökningshandlingarna har därefter skickats på remiss till JärvsöRådet för 
beredning. Rådets förslagsgrupp har vid möte 2021-04-18 behandlat ärendet 
och lämnat förslag till beslut. 
 
Förslaget innebär att 603 960 kronor av tillgängliga 604 830 kronor fördelas. 
Resterande 870 kronor kvarstår till framtida utdelningar. 
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Jäv 
 
Sören Görgård (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
László Gönczi (MP) tjänstgör i hans ställe.              

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 20 april 2021 
Protokoll från beslutande möte förslagsgrupp 18 april 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens 
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
ESHU för verkställande 
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§ 90 Dnr 00073/2021  

Ansökningar om bygdemedel vindkraft Våsberget 2021 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1. I enlighet med Ramsjö Bygderåds förslag fördelas bygdemedlen 

avseende Våsbergets vindkraftspark enligt följande: 
 
Ramsjö Sportklubb     37 000 kronor 
Ramsjö Bygderåd ekonomisk förening    57 900 kronor 
Ramsjö Livs AB   115 000 kronor
  
         

Övriga inkomna ansökningar avslås  

Sammanfattning av ärendet 

Ansökningstiden för ansökan om bygdemedel avseende Våsbergets 
vindkraftspark gick ut 2021-03-31. Totalt 11 ansökningar hade då inkommit. 
Ansökningshandlingarna har därefter skickats på remiss till Ramsjö 
Bygderåd för beredning. Bygderådet har vid styrelsemöte 2020-04-08 
behandlat ärendet och föreslagit en fördelning. 
 
Förslaget innebär att 209 900 kronor av tillgängliga 352 024 kronor fördelas. 
Resterande 142 124 kronor kvarstår till framtida utdelningar.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 12 april 2021 
Protokoll styrelsemöte Ramsjö bygderåd 8 april 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens 
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
ESHU för verkställande 
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§ 91 Dnr 00023/2021  

Ansökningar om bygdemedel vindkraft Högkölen 2021 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1. I enlighet med FärilaRådets förslag fördelas bygdemedlen avseende 

Högkölens vindkraftspark enligt följande: 
 
Näsbergs Fritidsklubb    16 800 kronor 
Privatperson, ägare till Lillskogs skola   20 000 kronor 
Färila hembygdsförening    96 000 kronor 
Färila idrottsförening    35 000 kronor 
Färila fiskevårdsområdesförening   48 000 kronor 
Lillskogs vägsamfällighetsförening     8 400 kronor 
Ygs bygdegårdsförening    78 000 kronor 
Öjung-Lillskogs FVO    15 000 kronor 
Färilarevyn     15 000 kronor 
Stocksbo Åbo Brinnasens Byalag   10 000 kronor 
Södra Veckebo Fritidsförening    60 000 kronor 

 
Övriga inkomna ansökningar avslås.                  

Sammanfattning av ärendet 

Ansökningstiden för ansökan om bygdemedel avseende Högkölens 
vindkraftspark gick ut 2020-03-31. Totalt har 25 ansökningar inkommit. 
Ansökningshandlingarna har därefter skickats på remiss till FärilaRådet för 
beredning. Rådets förslagsgrupp har behandlat ärendet och lämnat förslag till 
kommunstyrelsen.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 15 april 2021 
Förslag till fördelning 14 april 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens 
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering: Akt, ESHU för verkställande 
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§ 92 Dnr 00439/2020  

Tillfällig revidering av varuförsörjningsplan 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1. Beslutet att avsluta det extra hemsändningsbidraget den 30 juni 2021 
 kvarstår.      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 17 mars att förlänga avtalen med sju 
livsmedelsbutiker om tillfälliga extra hemsändningsbidrag samt att därefter 
avsluta dem. Ärendet skulle återkomma till kommunstyrelsen i maj för 
eventuell ytterligare förlängning. 
 
Den utsatta målgrupp som stödet riktade sig till beräknas vara vaccinerad 
före sommaren. Fortsatt subventionering bedöms därför ha begränsad effekt 
på smittspridningen.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 27 april 2021 
Kommunstyrelsens protokoll 17 mars 2021, § 46 

Yrkanden 

Yvonne Oscarsson (V): 1. Beslutet att avsluta det extra hemsändnings-
bidraget den 30 juni 2021 kvarstår.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
ESHU för kännedom 
Omsorgsnämnden för kännedom 
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§ 93 Dnr 00510/2017  

Motion från Markus Evensson (S) om professionell 
skjutbana i kommunen. Svar 

Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen avslås.         

Sammanfattning av ärendet 

Markus Evensson (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande 
en professionell skjutbana i kommunen. 
 
I motionen skriver han: 
"Jag har blivit upplyst om att det finns ett behov i Ljusdals kommun för ett 
samlat grepp angående skjutbanor. Vi har idag ett flertal skjutbanor runt om i 
kommunen och bland annat en i Slottegymnasiets lokaler och även den i 
Måga som ligger precis vid ett attraktivt motionsområde. Flera skjutbanor 
för jaktvapen ligger i anslutning till villaområden och där ljudnivåerna har 
lett till att inskränkningar i tillgången till övningstid har skett.  
 
Från skogsnäringen har jag förstått att jakt av älg är väsentlig då detta djur 
har stor åverkan på återväxten i skogen då älgen medför så kallade 
betesskador på ungskog. Skogsnäringen är också en av våra största näringar 
som är betydande för ekonomin i kommunen och Sverige.  
 
Tillväxten på jägare och möjligheten till övning är naturligtvis en 
konsekvens av detta och att jakt kan fortgå under tider på året som är utsedda 
för detta ser jägare, som jag varit i kontakt med, att möjligheten till övning 
måste bli bättre. Detta gäller såväl jakt med kulgevär som hagelgevär. Ett 
bekymmer som berättats för mig är att övning för skjutning med längre 
avstånd till målet har blivit allt svårare i kommunen. De skjutbanor som har 
långa avstånd blir allt färre och, mig veterligen, har vi ingen i skjutbana med 
längre avstånd än 300 meter. Nej, man skjuter sällan djur på så långa 
avstånd, men övning ger färdighet och det finns önskemål från sportskytte att 
ha möjligheten att träna på längre avstånd. Vi har även en bågskytteförening 
som under vinterhalvåret tränar i Slottegymnasiets lokaler och under 
sommaren håller till efter Kyrksjönäsvägen.  
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Jakt är en väsentlig del av vår kultur i Hälsingland då det jagas allt från 
rovdjur till stor- och småvilt. Det är viktigt att kommunen, skogsägarna och 
jägarna ges möjlighet att påverka hur jaktens framtid ska se ut. På vilket sätt 
kan vi förbättra möjligheten till övning. 
Några områden som idag har skjutbanor har också utvecklingsmöjligheter 
såsom bostäder och rekreationsområden. Det skulle frigöra mark som skulle 
kunna nyttjas för dessa ändamål.  
 
Frågan som ställts till mig är om det finns en vilja och möjligheter inom 
kommunen att se över situationen med skjutbanor runt om i kommunen och 
utreda om det finns möjlighet och ett behov att samlokalisera till en mer 
professionell skjutbana, där sportskytte i form av pistol, revolver, gevär och 
bågskytte skulle kunna samsas med jägarföreningar. En skjutbana som inte 
ligger i närheten av bostadsområden och som skulle möjliggöra övning under 
en betydligt större tidsram än vad som nu finns." 
 
Markus Evensson yrkar att Ljusdals kommun utreder hur en skjutbana av en 
mer professionell kaliber skulle kunna byggas.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 27 november 2017, § 153 att skicka 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade 
motionen till dåvarande samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande.  
 
Samhällsservicenämnden föreslår att motionen avslås. I sitt yttrande skriver 
nämnden att en utredning av denna typ kommer att vara mycket omfattande 
och kräva stora utredningsresurser. Fritidsenheten inom samhällsservice-
förvaltningen har för närvarande inga möjligheter att prioritera ett sådant 
utredningsarbete i närtid, med tanke på den ekonomiska situation som 
förvaltningen står inför under de kommande åren. 
         
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen bifalles. I sitt 
övervägande skriver han att vi har ett flertal skjutbanor som ligger väldigt 
ortsnära, detta är ohållbart i framtiden.  
 
Ett av våra mest välbesökta motionsområden har en skjutbana mitt i. 
Ljusdals kommun behöver utreda en ny placering av skjutbanan i Måga.    
 
Arbetsutskottet föreslår 16 mars 2021, § 37 att motionen avslås. 
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 37 
Förslag till beslut 24 februari 2021 
Samhällsservicenämndens 14 januari 2020 § 13 
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 14 januari 2020 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 november 2017, § 153 
Motion 27 november 2017 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag.  
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§ 94 Dnr 00540/2017  

Motion från Markus Evensson (S) om sportbur på 
Östernäs. Svar 

Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen avslås.          

Sammanfattning av ärendet 

Markus Evensson (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande 
sportbur på Östernäs. 
 
Motionären skriver att Östernäs är ett av kommunens utvecklingsområden 
där det idag finns en lekpark, en betongpark, träningsanläggning och beach-
volleybollplan. Detta kan kommunen utveckla och möjligheterna kan byggas 
ut för våra invånare att trivas än bättre på området. 
 
I kommunen har vi, skriver motionären, ett antal "kulananläggningar" med 
konstgräs och vi har en konstgräsplan på Älvvallen som är specifikt byggd 
för fotboll. För att bredda utbudet skulle kommunen kunna bygga en 
"sportbur", en anläggning med ett underlag där man kan spela bandy, basket, 
fotboll och andra sporter som kan fungera på ett hårdare underlag än 
konstgräs. 
 
Motionären yrkar därför att kommunen utreder möjligheten att bygga en 
"sportbur" på Östernäs. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 29 januari 2018, § 7 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade motionen till 
dåvarande samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande. 
 
Samhällsservicenämnden föreslår att motionen avslås. I sitt yttrande skriver 
nämnden att det idag finns kompletta multiarenor motsvarande sportburar, på 
fem olika orter i kommunen (Färila, Järvsö, Ramsjö, Ljusdal och Los), det 
vill säga en multiarena per kommundel. 
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I dagsläget finns inte någon ekonomisk förutsättning i kommunens budget 
för att finansiera en sportbur på Östernäs. 
            
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen beviljas. I sitt över-
vägande skriver han att med utvecklingen av Östernäs med ny padelbana och 
det parkområde som ligger där bör kommunen ligga i framkant och satsa 
vidare på området.  
 
Samhällsservicenämnden hänvisar till ekonomin och de förutsättningarna har 
förändrats genom ett fantastiskt arbete under de senaste två åren. Den som 
vill veta mer hur en sportbur kan se ut kan söka på Zlatan court för 
inspiration.    
 
Arbetsutskottet föreslår 16 mars 2021, § 38 att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 38 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 24 februari 2021 
Samhällsservicenämndens protokoll 8 januari 2020 
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 11 december 2019 
Kommunfullmäktiges protokoll 29 januari 2018, § 7 
Motion 19 december 2017  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 95 Dnr 00581/2018  

Medborgarförslag gällande återvinning av 
förpackningar och tidningar inom hemtjänsten. Svar 

Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles.       

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande återvinning av förpackningar och tidningar 
inom hemtjänsten har inkommit. 
 
Förslagsställaren föreslår att kommunen inrättar hjälp med återvinning av 
förpackningar och tidningar inom hemtjänsten till dem som behöver det. 
 
Förslagsställaren anser att Ljusdals kommun ska införa detta, även om det på 
riksplanet finns en dom som säger att denna hjälp inte ingår i hemtjänsten. 
Det är ett led i miljöarbetet som bör utvecklas. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 17 december 2018, § 192 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till omsorgsnämnden för 
yttrande.  
 
Omsorgsnämnden skriver i sitt yttrande att Ljusdalshem och Ljusdals Energi 
bör stå för sorteringssystem/kärl/placering och tillgänglighet. Hemtjänstens 
personal kan när det är sorterat bära ut till dessa kärl som är tillgängligt 
placerade. För att kunden ska få den hjälpen behövs en ansökan om bistånd. 
Riktlinje för detta bistånd behöver upprättas. Kunden ansvarar för sortering i 
sitt eget hem. 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska bifallas. I 
sitt övervägande skriver han att för de personer som har hemtjänst ska det 
vara möjligt att få hjälp med källsortering. Detta förutsätter att det finns för 
ändamålet avsedda behållare vid fastigheten. Omsorgsnämnden har uttryckt 
en positiv hållning till medborgarförslaget.  
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Arbetsutskottet föreslår 16 mars 2021, § 41 att medborgarförslaget bifalles. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 16 mars 2021, § 41 
Förslag till beslut 24 februari 2021 
Omsorgsnämndens yttrande 18 mars 2020 § 42 
Kommunfullmäktiges protokoll 17 december 2018 § 192 
Medborgarförslag 3 december 2018 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 96 Dnr 00259/2019  

Medborgarförslag med önskemål om kommunens 
agerande gällande kraftledning mellan Nordsjö och Nor 
längs Kalvsjöns östra strand. Svar 

Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås.         

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inlämnats med önskemål om kommunens agerande 
gällande kraftledning mellan Nordsjö och Nor längs Kalvsjöns östra strand. 
 
Förslagsställaren anser att kraftledningen är olämplig av ett antal skäl: 
 
Det finns negativa hälso- och miljöaspekter i att ha en kraftledning för nära 
fastigheter och andra allmänna platser där "människor vistas stadigvarande".  
 
Enligt Elsäkerhetsverket får en högspänningsledning inte vara dragen "över 
eller i farlig närhet av" bland annat badplatser, lekplatser eller 
campingplatser, eller andra ställen där allmänheten vistas (definierat som 
minst 20 horisontella meter från ledningen till områdets yttersta gräns).  
 
Kraftledningen begränsar utnyttjandet av mycket attraktiv mark för 
kommunen och dess invånare och besökare i närheten av Kalvsjön. 
 
Förslagsställaren har varit i kontakt med en representant från Trafikverket 
som ställer sig positiv till en dialog. Om Ljusdals kommun ser intresse att 
ändra på denna kraftledning för att främja miljö och hälsa, möjliggöra 
samhällsutveckling, förbättra markåtkomst och/eller förbättra tillgänglighet 
för allmänheten i naturskyddsområde så "är Trafikverket lyhörda och vill 
bidra så långt det går". De står till förfogande för att utreda alternativ och 
kostnader. 
 
Förslagsställaren uppskattar Ljusdals kommuns involvering i ärendet och ser 
fram emot en fortsatt dialog kring hur detta kan tas vidare. 
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Kommunfullmäktige beslutade 30 september 2019, § 115 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen 
skickade medborgarförslaget till samhällsservicenämnden för yttrande. 
Samhällsservicenämnden föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt 
yttrande skriver nämnden att man förstår förslagsställarens oro och har en 
positiv syn på det medborgarförslag som inkommit. Det finns starka och 
tydliga skäl för att överväga åtgärder för att få ner mikrotesla (µt)-nivåerna 
invid byggnader som används som permanentbostäder. Även argumentet att 
skapa mer attraktiv mark kring ledningsgatan är ett rimligt skäl att på sikt 
markförlägga delar av den aktuella kraftledningen.  
 
Från kommunens sida är en lösning med så mycket markkabel som möjligt 
att föredra, då det ger mindre påverkan för boende, natur och möjligheten till 
framtida expansion i området. Utöver det som nämns i medborgarförslaget 
så finns även ett LIS-område intill Kalvsjön, vilket också är ett skäl för att 
markkabel kan bli aktuellt. 
 
Innan beslut tas att befintlig kraftledning markförläggs bör en finansierings-
lösning vara klar som är samhällsekonomiskt försvarbar.  
 
Förslagsvis bör man inleda finansieringsdiskussioner tillsammans med 
ledningsägare, kommunen och berörda fastighetsägare.  
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att med hänvisning 
till samhällsservicenämndens utlåtande föreslås att detta medborgarförslag 
avslås. 
 
Arbetsutskottet föreslår 16 mars 2021, § 42 att medborgarförslaget avslås.            

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 42 
Förslag till beslut 24 februari 2021 
Samhällsservicenämndens protokoll 8 januari 2020 § 3 
Samhällsserviceförvaltningens yttrande 9 december 2019 
Kommunfullmäktiges protokoll   

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 97 Dnr 00005/2021  

Delegeringsbeslut 2021 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.            

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 4-6 år 2021. 
 
Ledamot som vill ha mer information om besluten kontaktar kommun-
styrelsens sekreterare.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Förteckning anmäldas delegationsbeslut 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 98 Dnr 00566/2018  

Firmatecknare enligt § 27 i reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun 
2019-2022 

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1. Under återstoden av mandatperioden ska avtal, andra handlingar och 
 skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen undertecknas av 
 kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand eller vid förhinder för 
 henne kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lena Svahn eller av 2:e 
 vice  ordförande Sören Görgård. 
 
2. Kontrasignation ska göras av kommunchef Nickas Bremefors, av  
     biträdande kommunchef Mikael Björk, av förvaltningschef Lasse Norin, 
 av förvaltningschef Carina Bryngelsson, av förvaltningschef Kenneth 
 Forssell, av förvaltningschef Ingrid Sundström eller av ekonomichef  
 Eric Carlsson.          

Sammanfattning av ärendet 

I reglemente för kommunstyrelsen föreskrivs att avtal, andra handlingar och 
skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall av denne vice ordföranden och kontrasigneras 
av anställd som styrelsen bestämmer. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen 
vem som ska underteckna handlingarna.   
 
Kommunens nye ekonomichef Eric Carlsson tillträder sin tjänst 1 juni 2021.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse april 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens 
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt, Firmatecknarna, Ekonomienheten 
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§ 99 Dnr 00143/2021  

Fyllnadsval av ledamot och ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott tillika personalutskott 
och budgetberedning efter Markus Evensson (S)  

Kommunstyrelsen  beslutar 
 
1.  Marit Holmstrand (S) väljs till ledamot och ordförande i 
 kommunstyrelsens arbetsutskott tillika personalutskott och  
 budgetberedning. 
 
2.  Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Ny ledamot och ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott tillika 
personalutskott och budgetberedning måste väljas efter entledigade Markus 
Evensson (S).  

Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att Marit Holmstrand (S) väljs till ny ordförande och 
ledamot. Ordföranden ställer detta under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förtroendemannaregister 
KSAU 
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